
Orienteringsbrev nr. 3 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

Hermed følger igen lidt oplysning om hvad der sker i og omkring vores ejendom som følge af de 
beslutninger der blev vedtaget på vores sidst afholdte generalforsamling. 

Som I kan se, er der taget hul på vedligeholdelsesarbejderne.  

Ventilation: 

Ventilationsfirmaet Benny Johansen & Sønner A/S, er i fuld gang med at udskifte motorer m.m. i 
tagrummet, og har oplyst at man efterfølgende vil påbegynde rensning af kanalerne. Dette indebære at 
firmaet skal have adgang ind i samtlige lejligheder, hvilket er planlagt at skulle ske i uge 33 (mandag d.13. 
august til fredag d. 17. august) 

Opgang A mandag d.13/8 

Opgang B tirsdag d. 14/8 

Opgang C onsdag d. 15/8 

Opgang D torsdag d. 16/8 

Opgang E fredag d. 17/8 

Det er umuligt for firmaet at oplyse et specifikt tidsrum for hvornår kanalen i den enkelte lejlighed vil blive 
renset den planlagte dag, hvorfor man bedes være hjemme hele dagen eller udlevere en nøgle til 
lejligheden til firmaets formand, som vil stå ved opgangens hoveddør om morgenen kl. 7:00. 

Vær opmærksom på at alle lejligheder skal have fjernet de emhætter der har egen udsugningsmotor samt 
ventilator i badeværelset, hvis dette ikke allerede er sket. Samtlige lejligheder må efterfølgende kun have 
godkendte emhætter der er beregnet for centraludsug. (det er ikke nok blot at afbryde strømmen til 
udsugningsmotor) 

Ventilationsfirmaet vil tilbyde at udskifte ”forkerte” emhætter for de ejere der måtte ønske dette. Denne 
udskiftning sker for ejers egen regning! Kontakt da Kim Møllebro på tlf. 2220 8048 

Det vil dog være en stor fordel om de af jer der har ”ulovlige” emhætter har fået skiftet til ”lovlig” emhætte 
inden kanalerne i jeres opgang renses, da alle i opgangen derved undgår at skulle være hjemme en 
yderligere anden dag, da indregulering af suget i hovedstrengen kun kan ske når alle har monteret ”lovlige” 
emhætter. Hvis alle har ”lovlige” emhætter og ingen motorventilator i badeværelset vil indregulering blive 
foretaget i forbindelse med rensning samme dag. 

Fliser foran bygningen: 

Første etape til løsning af afvanding af vores flisebelægning er påbegynd. Der er nedgravet en 
afvandingskanal samt foretaget terrænregulering langs denne. Mellem træerne vil der blive plantet 2 stk. 
buske samt placeret en lav lysstander således at adgangsvejen til opgangene bliver bedre belyst når det 
er mørkt. 

I hjørnet af haven mod Køgevej og Roskilde Vænge bliver der anlagt en Petanque bane som mange har 
ønsket. 

Trappeopgange/ Indgangspartier: 

De rådskadede vinduer i trappeopgangene er nu blevet udbedret og har fået beskyttende maling hvor 
reparationer er foretaget. Indgangspartiet til opgang A er malet som eksempel på hvordan de øvrige partier 
skal komme til at se ud. 

For at spare penge blev det ved generalforsamlingen aftalt, at vi ejere i fællesskab selv udførte disse 
malerarbejder! Der vil komme opslag i hver opgang med nærmere oplysning om tidspunkt for ”arbejdsdag”  

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 

02.07.2018 


